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DIREITO 
Seminário Final de Avaliação do projeto Esportes Cooperativos aconteceu em 
Retirolândia 
“Só o amor muda o que já se fez. E a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de 
acender a chama da vida. E fazer a terra inteira feliz”. Embalados nessa canção, que retrata a 
esperança de um mundo melhor e uma sociedade mais justa, dotada de direitos, igualdades e 
liberdades, que o Movimento de Organização Comunitária – MOC realizou, na terça-feira 30 de 
janeiro, no município de Retirolândia, o Seminário Final de Avaliação do projeto, “Esportes 
Cooperativos: Inclusão Social, Construção de Saberes e Cidadania no Semiárido” executado 
pelo MOC com apoio da Unesco / Criança Esperança, nas comunidades Maracujá de Conceição 
do Coité, Jitaí de Retirolândia e Mucambinho de Santaluz. Essa avaliação é decorrente do 
primeiro momento, ocorrido nas comunidades. O Seminário contou com a participação das 
jovens multiplicadoras, de crianças e adolescentes do projeto, além de alguns pais/mães, 
professores/as e os representantes de Redes de Proteção de Direitos de Crianças e 
adolescentes, sendo conduzido pela Coordenadora Pedagógica do MOC Vandalva Oliveira e a 
Psicóloga do MOC Daiane Santos. Depois da dinâmica de integração e apresentação das 
comunidades, sem deixar de lado a bela roda de samba levado por Mucambinho, que deu 
abertura de forma alegre ao encontro, iniciou de maneira lúdica e descontraída, caracterizando 
bem o projeto, um jogo de Tabuleiro entre equipes, no qual foi tratado sobre Direitos e 
Deveres de crianças e adolescentes, assim como dos seus Detentores de Direitos, os 
participantes respondiam as questões refletindo sobre situações vivenciadas no seu dia a dia, 
dotados/as do espirito esportivo de aprender brincando, sem competição. Leia matéria 
completa no site do MOC 
 
ENCONTRO 
MOC realizou Encontros Comunitários do Projeto Bahia Produtiva em Nordestina 
Encontros Comunitários do Projeto Bahia Produtiva foram realizados pelo Movimento de 
Organização Comunitário – MOC entre os dias 29 e 30 de janeiro no município de Nordestina, 
nas comunidades de Lagoa do Boi e Lagoa das Salinas através da técnica Renilda Santos do 
Programa de Fortalecimento de Empreendimentos Econômicos Solidários – PFEES do MOC. 
Esse projeto executado pelo MOC, conta com a parceria da Companhia de Desenvolvimento e 
Ação Regional (CAR), empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural 
(SDR). Partindo do proposito desse projeto, que visa à inclusão produtiva e o acesso aos 
mercados, segurança alimentar e nutricional, além de infraestrutura necessária para apoiar à 
comercialização de agricultores/as e empreendedores/as de comunidades rurais, que 
trabalham com foco maior nas áreas de agroindústria, a atividade seguiu com a temática: 
Convivência com o Semiárido, um outro olhar, contando com a participação das comunidades 
locais de agricultores familiares, tradicionais e quilombolas. Leia matéria completa no site do MOC 
 
 
FEIRAS 
Reunião sobre a Comissão Estadual de Feiras Agroecológicas aconteceu em Salvador 

http://www.moc.org.br/publicacao/geral/2696/seminario-final-de-avaliacao-do-projeto-esportes-cooperativos-aconteceu-em-retirolandia-
http://www.moc.org.br/publicacao/geral/2696/seminario-final-de-avaliacao-do-projeto-esportes-cooperativos-aconteceu-em-retirolandia-
http://www.moc.org.br/publicacao/geral/2698/moc-realizou-encontros-comunitarios-do-projeto-bahia-produtiva-em-nordestina


Foi realizada nesse dia 31 de janeiro, em Salvador, uma Reunião da Comissão de Feiras 
Agroecológica da Câmara Técnica de Comercialização e Abastecimento - CEDRS, para 
construção de um projeto de Articulação e Qualificação das Feiras Agroecológicas existentes 
nos territórios, na oportunidade participou as técnicas Laila Silva, Nayanna Reis e Sara Geisa 
Almeida do Programa de Fortalecimento de Empreendimentos Econômicos Solidários – PFEES, 
representando o Movimento de Organização Comunitária – MOC e a Cooperativa de 
Consultoria Pesquisa e Serviços de Apoio ao Desenvolvimento Rural Sustentável – COOPESER. 
Essa reunião partiu de uma demanda do Encontro Estadual de Feiras Agroecológicas, dentro do 
Bahia Rural, ocorrida no ano de 2017, com o intuito de preparar propostas de pautas e 
projetos a serem discutidos e encaminhados pela Câmara Técnica ao pleno do Conselho 
Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável. 
 
PARCEIRO 
MOC recebeu homenagem em Planejamento da COOTRAF 
O Movimento de Organização Comunitária – MOC que trabalha em militância com diversas 
entidades parceiras no Semiárido baiano, que comungam da luta em defesa e garantia de 
direitos, participou no dia 31 de janeiro, do 3° Encontro de Formação e Planejamento da 
Cooperativa de Trabalho, Assessoria Técnica e Educacional – COOTRAF, representado por Célia 
Firmo (Coordenadora Geral do MOC) e contando ainda com diversas figuras importantes nesse 
contexto, como Jerônimo Rodrigues (Secretário de Desenvolvimento Rural), Wilson Dias 
(Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR), Elisângela Araújo (Fórum Baiano de 
Agricultura Familiar), entre outros/as. Entre as reflexões e discussões ocorridas no encontro, a 
atual Conjuntura Política, que vem roubando mais e mais direitos do povo, em especial do 
Semiárido, esteve presente, explanada sobre o retrocesso das políticas públicas voltadas para 
garantia de direitos e protagonismo de sujeitos na Conivência com o Semiárido. Na 
oportunidade, o MOC que no ano de 2017 completou seu cinquentenário de história de lutas e 
conquistas, por um sertão cada vez mais justo, recebeu homenagem da COOTRAF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visite-nos nas redes sociais: 
Facebook do MOC 
Site do MOC 
#2017MOC50anos 
#PorUmSertaoJusto  
 
 
 
AGENDE-SE 
 
 
06 a 08 de Janeiro – Planejamento, monitoramento e avaliação - Equipe MOC. 
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